موقف الشخصيات السياسية من اإلصالحات اإلنتخابية

الكوتا النسائية
اإلسم

الكتلة  /الحزب

�
النائب بطرس
حرب

 14آذار

�

التصريح

المصدر

التاريخ

اكّد انه ليس ضد ھذا
االصالح بالمطلق انما ھو
حا ان على
ضد المبدأ موض ً
المجتمع اللبناني ان ينضج
قبال فھو ال يعطي
نفسه ٌ
دد
المرأة دورھا وقدرھا .ش ّ
على دور ھيئات المجتمع
المدني في تفعيل دور
المرأة وايصالھا الى المجال
السياسي.

مداخلة خالل طاولة
مستديرة في معھد
العلوم السياسية،
جامعة القديس
يوسف ،بيروت.

� 30تموز
2008

صرّح انه ليس ضد االصالح
بالمطلق انما يتح ّفظ على
فرض الديموقراطية من ھذا
المنطلق بحيث يجب تفعيل
دور المرأة اجتماعيً ّا قبل
طرحه سياسيَا.

إجتماع جانبي مع
الحملة المدنية
لالصالح االنتخابي
على ھامش
مؤتمر":من أجل قانون
إنتخاب على قياس
الوطن".فندق
فينيسيا ،بيروت.

الحزب يدعم اعتماد الكوتا
النسائية المؤقتة.

برنامج الحزب
السياسي

�

أعلن النائب روبير غانم
تأييده لإلصالحات التي
يمكن تطبيقھا في قانون
انتخابي على أساس القضاء
وھي كافة اإلصالحات
المذكورة في اقتراح الھيئة
الوطنية ما عدا الكوتا
النسائية.

مداخلة خالل مؤتمر:
"من أجل قانون
إنتخاب على قياس
الوطن" في فندق
فينيسيا .

 11حزيران
2008

النائب السابق
سليمان فرنجية

تيّار المردة

قانون عام  2005يتضمن
اإلصالح المتعلق بالكوتا
النسائية.

قانون مقدم من
النائب السابق
فرنجية لمجلس
النوّاب في كانون
الثاني.2005

�

الدكتور علي
فيّاض

حزب ﷲ

أعرب مدير مركز األبحاث
والتوثيق وعضو المكتب
السياسي لحزب ﷲ عن
دعم حزب ﷲ لكل
اإلصالحات اإلداريّة مع تحفظ
الحزب على الكوتا النسائيّة
التي اعتبرھا نقطة بحاجة
للمزيد من النقاش إذ انھا
تقيّد المساواة وتنتقص من

لقاء مع الحملة
المدنية لإلصالح
اإلنتخابي.

 16أيار 2008

النائب جواد
بولس

 14آذار

الدكتور خالد
حدادة

الحزب الشيوعي
اللبناني

�
النائب روبير
غانم

 14آذار

�

 11حزيران
2008

الحريّة الديمقراطيّة.

�
الوزير محمد
الصفدي

التكتل الطرابلسي

�
النائب نوار
الساحلي

حزب ﷲ

�

أكد التكتل الطرابلسي على
دعمه اإلصالحات اإلدارية
وأبدى تحفظه على الكوتا
النسائية.

لقاء مع الحملة
المدنية لالصالح
االنتخابي.

أعرب عن دعمه لإلصالحات
ما عدا الكوتا النسائية.

لقاء مع الحملة
المدنية لإلصالح
اإلنتخابي.

 22أيار 2008

 26أيار 2008

�

�

